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I. Descrierea programului de studiu de masterat 
                                                                         
Domeniu fundamental: Ştiinţe Sociale 
Ramura de ştiinţă: Științe Economice 
Program de studiu de masterat: Contabilitate şi Audit 
Baza legală a programului: Acreditat – H.G.nr. 117/2017 cu modificările și completările ulterioare 
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF) 
Durata studiilor: 4 semestre 
 
Misiunea programului de studiu de licenţă: Misiunea programului de studii este sa formeze economişti cu studii 
de masterat care sa facă faţă cererii de asemenea specialişti în unităţile economice şi instituţiile din zona arendată. 
Programul de studii vizează întărirea segmentului universitar în domeniul economic, asigurarea unei pregătiri 
complementare cu deschiderea spre piaţa muncii. 
 
Obiectivele programului de studiu:  

Obiective generale:  
- întărirea permanentă a nivelului calitativ al procesului educativ; 
- contribuţia activă la bunăstarea regională şi naţională; 
- promovarea pe piaţa muncii nu doar a unor specialişti cu studii superioare, ci a unor intelectuali capabili să-şi 

asume responsabilităţi sociale faţă de comunitate; 
- imperativul promovării imaginii unei instituţii academice spirituale şi culturale, deschisă colaborării naţionale 

şi internaţionale, care apără gândirea şi cercetarea, drepturile omului şi prezervă resursele naturale pentru o 
dezvoltare durabilă reală. 

Obiective specifice: 
- să dezvolte capacitatea de investigare a proceselor şi fenomenelor economice dintre întreprinderi şi instituţii; 
- să permită dezvoltarea abilităţilor de analiză şi interpretare a datelor, informaţiilor şi situaţiilor vehiculate în 

sistemele economice şi sociale; 
- să dezvolte capacitatea de adaptare şi organizare a muncii în echipă; 
- să asigure formarea deprinderilor de elaborare şi fundamentare a deciziilor financiare; 
- să contribuie la dobândirea capacităţilor de a participa la concursuri pentru ocuparea unor posturi de 

conducere în sectorul financiar-contabil, bancar, activităţi de audit şi expertiză contabilă din entităţi 
economice şi sociale; 

- să faciliteze crearea unor perspective didactice. 
 
Titlul absolventului: Absolvent de master în domeniul Contabilitate şi Audit 
Calificarea universitară: Contabilitate şi Audit  
 
Competenţe: 
 

Competenţe profesionale: 
 
C1. Dezvoltarea conceptelor  şi teoriilor referitoare la misiunile de asigurare, la cerinţele şi explicaţiile din 
standardele internaţionale de audit, revizuire şi proceduri convenite necesare examinării informaţiilor care au stat 
la baza întocmirii de rapoarte financiare şi fiscale. 
C2. Folosirea tehnicilor financiar - contabile pentru întocmirea şi interpretarea situaţiei financiare întocmite în 
conformitate cu standardele  internaţionale  de raportare financiară IFRS. 
C3. Analiza şi diagnoza financiar contabilă pentru gestiunea activităţii entităților. 
C4. Perfecţionarea activităţilor specifice  auditului financiar/extern. 
C5. Managementul activităţii financiar - contabile. 
C6. Aplicarea conceptelor şi paradigmelor modern ale entităţii în societatea informaţională. 
 
Competenţe transversale: 
 
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, 
eficientă şi responsabilă. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, coordonarea activităţilor şi 
folosirea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
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Standarde ocupaţionale:  
Absolvenţii programului de studii master Contabilitate şi Audit se regăsesc în structura cadrului naţional de 
calificări, cu competenţe specifice, manageriale în arealul  financiar-contabil al întreprinderilor şi instituțiilor 
publice, si ca specialişti în sistemul financiar-contabil, expert contabil-verificator, auditor financiar, auditor intern  
în consultanţă fiscală, în activitatea de audit financiar, în asigurări, în evaluare, cercetători şi asistenţi de cercetare în 
domeniul financiar contabil, (cod 241102; 241107; 241105; 2412; 2631.).   

 
II. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de masterat           

1. Credite ECTS - 4 semestre:                                                     ECTS   
Credite la discipline obligatorii                                               114 
Credite la disciplinele opţionale                                                    6    

Total credite,                                                                120 
            Credite la discipline facultative                                                                 2 

Credite pentru examenul de disertație                                                    10  
Total credite                                                                          132 

 
            2. Examen de finalizare a studiilor de masterat 

Perioada: iulie din anul de finalizare a studiilor potrivit calendarului academic 
Constă în: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 
Credite acordate: 10 ECTS. 
 


